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Tradutores de galego na Rede: 

- Esgl: ferramenta de tradución automática castelán-galego, galego-castelán, 
inglés-galego, galego-inglés e os prototipos francés-galego 8e viceversa) e catalán-
galego (e viceversa). O acceso é aberto e gratuíto, cun volume limitado (2.500 
caracteres). Traduce webs e textos  

 As entidades públicas dispoñen de licenzas que permiten un volume maior de tradución. 
Conta tradutor de acceso restrinxido a persoal da Administración pública.   
  

- Lucy KWIK Translator: permite traducir textos breves ou páxinas web 
do galego ao inglés e ao castelán, e viceversa. Conta cunha versión 
profesional de pago que permite traducir documentos completos, o correo 
electrónico ou integrar a aplicación nunha web.  

  
 - Opentrad: sistema de tradución automática en código aberto  de uso 
gratuíto. Permite a tradución bidireccional castelán-galego e galego-
portugués e galego-inglés. Tamén fai traducións castelán-catalán e 
castelán-éuscaro. 
 - Traducíndote: mellora sobre Opentrad desenvolvido por un alumno 
do instituto de educación secundaria Chan do Monte de Mogor, en 

Marín, de software libre.  O programa permite traducir documentos OpenOffice en 
varias linguas.  
 - Servizo de tradución automática do Instituto Cervantes: tradutor 
bilingüe castelán-galego e galego-castelán de acceso gratuíto, que 

permite traducir webs e textos. 
    
- Google tradutor: permite traducir do galego a un bo número de 
linguas, aínda que cunha baixa calidade de tradución.  

   
   



 
Corrector de galego na Rede:  

 - Galgo: corrector que soluciona non só erros de carácter tipográfico e 
ortográfico, senón tamén léxicos, que se poden atopar en textos escritos en galego. Feito por 
Imaxin  

- OrtoGal: corrector ortográfico en liña da Universidade de Vigo. 
  
Corrector de galego no sistema operativo: 
- Golfiño: corrector gramatical de galego para o paquete ofimático libre OpenOffice.org na 
súas versións GNU/Linux, Windows e Mac OS con licenza GPL 
- Para Office 2000, XP e 2003:  permite actualizar o paquete Office 2000, Office Xp e office 
2003 ou calquera das súas aplicacións (MS Word - MS Access - MS Excel - MS Powerpoint 
- MS Outlook) para integrar este novo corrector dentro das opcións de corrección.. Hai que  
pór ben a configuración  para corrixir os textos en galego no Word (cómpre cambiar para 
idioma galego en Ferramentas->Idioma->Definir idioma).  
- Para OpenOffice: inclúe nesta versión máis de 21 millóns de palabras, 500 abreviaturas, 
1500 nomes e apelidos, 400 siglas e acrónimos e 1.500 topónimos e 300 xentilicios. 
  
Dicionarios e vocabulario en rede 
- Dicionario da Real Academia Galega:  este dicionario establece a norma da lingua galega 
no referente ao léxico. Permite atopar a ortografía normalizada das palabras e os seus 
significados, así como información importante sobre a pronunciación, as propiedades 
gramaticais, os sinónimos, os antónimos, o rexistro, e outros datos útiles para o uso correcto 
da lingua.  
- Digalego: dicionario normativo que incorpora etimoloxías e equivalencias en lingua 
portuguesa, castelá e inglesa, insire tamén sinónimos, antónimos, variantes, novas traducións 
e préstamos. Accesible dende o móbil a través do enlace wap.digalego.com 
- VOLGA: Vocabulario ortográfico lingua galega  
- Vocabularios en liña: referencias terminolóxicas  
- Logos: dicionario multilingüe Logos 
- RILG: Recursos Integrados da Lingua Galega. 



- Dicionario xurídico galego: de libre acceso para o persoal das administracións públicas de 
Galicia. Permite a consulta de arredor de 2000 entradas nas que se presentan en galego 
normativo conceptos esenciais do dereito, información crítica sobre a lexislación vixente en 
España e mais termos e institucións propias do dereito civil galego, así como a 
correspondencia do termo en castelán, outros termos relacionados, a referencia do redactor ou 
redactora que preparou a entrada e a área do dereito á que corresponde. 
Blogs en galego:  
 

 blogalego.com  

  blogaliza.com    

  Nireblog 
 


